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المنهاج 

المصريا  

( امام العبارة الخاطئة : X( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة ):السؤال األول  1 

 ( )إنجاز المهام في الوقت المحدد أحد القواعد المدرسية -1

 ( ) العمل على تطوير اسلوب تعليم التالميذ من مسئولية التالميذ -2

 ( )المشاركة في االنشطة المدرسية أمر غير ضروري لكل  التالميذ -3

 ( )بهيمكنك الذهاب للمدرسة بأي  زي تح -4

 ( ) اتباع التالميذ للقواعد المدرسية احد مسئولياتهم تجاه المدرسة -5

: أختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : نيالسؤال الثا

 فرصة التالميذ في تعلم اشياء جديدة تعتبر من ................  -1

)د( احالمهم    حقوقهم )ج( )ب( واجباتهم    )أ( مسئولياتهم 

 .............يجب على التالميذ تطبيق ما يتعلمونه بشكل -٢

 )د(غير الئق سيئ )ج( )ب( نظري عملي)أ(  

 بشكل......بالمدرسة  األجهزة والمعدات الخاصة ا وليةالتالميذ أن يستخدموئمس -٣

 خاطئ )د (  )ج( سيئ  سليم)ب(    )أ (عشوائي

 المدرسية....... تعامالتهم مع الجميع من  بالسلوكيات اإليجابية في ذالتزام التالمي -٤

 القواعد )د ( اإلنجازات )ج( اإلبداعات )ب(   ) أ( الحقوق

 السؤال الثالث : أكمل العبارات اآلتية :

 ....... حق للتالميذ التعلم فى بيئةي -١

 ......المدرسة واستخدامها بشكل يجب الحفاض على ممتلكات   -٢

 كل تلميذ .......عملية المشاركة في األنشطة المدرسية أمر ضروري في  -٣

داخل المدرسة من القواعد المدرسية   ......تصرف التالميذ بطريقة  -  ٤

يساعدهم في حياتهم الواقعية  ........تطبيق التالميذ لما يتعلمونه بشكل  -5

الدرس االول - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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 : السؤال الرابع :  صنف الجمل االتية داخل الجدول التالي

 االنضباط والنزاهة - القيادة والمشاركة   - الحفاظ على ممتلكات المدرسة   -

 توجيه ومتباعة المعلمين للتالميذ -التطبيق العملي لما يتم دراسته  -

 مسئولية التالميذحقوق التالميذ 



Jordan- 00962787167737                                اشرف الشناويأ.   www.bassmaah.com/exams 

المنهاج 

المصريا  

( امام العبارة الخاطئة : X( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة ):السؤال األول  1 

 (✓)   إنجاز المهام في الوقت المحدد أحد القواعد المدرسية  -1

 ()   العمل على تطوير اسلوب تعليم التالميذ من مسئولية التالميذ -2

 () المشاركة في االنشطة المدرسية أمر غير ضروري لكل  التالميذ -3

 ()      بهيمكنك الذهاب للمدرسة بأي  زي تح -4

 (✓)   اتباع التالميذ للقواعد المدرسية احد مسئولياتهم تجاه المدرسة -5

: أختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس : نيالسؤال الثا

 فرصة التالميذ في تعلم اشياء جديدة تعتبر من ................  -1

)د( احالمهم    حقوقهم )ج( )ب( واجباتهم    )أ( مسئولياتهم 

 .............يجب على التالميذ تطبيق ما يتعلمونه بشكل -٢

 )د(غير الئق سيئ )ج( )ب( نظري عملي )أ( 

 بشكل......بالمدرسة  األجهزة والمعدات الخاصة ا وليةالتالميذ أن يستخدموئمس -٣

 خاطئ )د (  )ج( سيئ  سليم )ب(   )أ (عشوائي

 المدرسية....... تعامالتهم مع الجميع من  بالسلوكيات اإليجابية في ذالتزام التالمي -٤

 القواعد )د ( اإلنجازات )ج( اإلبداعات )ب(   ) أ( الحقوق

 السؤال الثالث : أكمل العبارات اآلتية :

  ةآمن حق للتالميذ التعلم فى بيئةي -١

  سليمالمدرسة واستخدامها بشكل يجب الحفاض على ممتلكات   -٢

 كل تلميذ تطويرعملية المشاركة في األنشطة المدرسية أمر ضروري في  -٣

 داخل المدرسة من القواعد المدرسية   ةمسئولتصرف التالميذ بطريقة  -  ٤

يساعدهم في حياتهم الواقعية  عمليتطبيق التالميذ لما يتعلمونه بشكل  -5

التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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 : السؤال الرابع :  صنف الجمل االتية داخل الجدول التالي

 االنضباط والنزاهة - القيادة والمشاركة   -الحفاظ على ممتلكات المدرسة   -

 توجيه ومتباعة المعلمين للتالميذ -التطبيق العملي لما يتم دراسته  -

 مسئولية التالميذحقوق التالميذ 

 الحفاظ على ممتلكات المدرسة -1القيادة والمشاركة -1

االنضباط والنزاهة -2  المعلمين للتالميذتوجيه ومتباعة  -2

التطبيق العملي لم يتم دراسته -3
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المنهاج 

المصريا  

السؤال األول : أكمل العبارات االتية :  1 

.........تعتبر المدرسة جزًء مهمًا جدًا بـ -1

 .........العناية بالكتب الموجودة داخل المكتبة المدرسية مسئولية  -2

 .........تعتني الزائرة الصحية بالتالميذ  -3

 .....لرد على الرسائل الخاصة بالمدرسة عبر البريد االلكتروني من اختصاص ا -4

 .....تصويب ومراجعة عمل التالميذ مهمة يقوم بها  -5

من العمود)أ( إلى العمود) ب( بما يناسب : : الثانيالسؤال 

 )ب( )أ(

الزائرة الصحية -1

مدير المدرسة  -2

المعلم  -3

موظف االستقابل -4

البريد االلكتروني  الرد على الهاتف أو متابعة)أ( 
 االعتناء بالتالميذ المرضى داخل المدرسة )ب(
 التأكد من اتباع قواعد العمل داخل المدرسة  )ج(
 شرح الدروس داخل الفصل )د(

: فكر ثم أجب : السؤال الثالث

حدد اثنين من مهام المعلم داخل المدرسة ؟ -1

وضح اهمية وجود موظف استقبال داخل المدرسة ؟  -2

ما الطريقة التي يحافظ بها التالميذ على المدرسة -3

ثانيالدرس ال - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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المنهاج 

المصريا  

السؤال األول : أكمل العبارات االتية :  1 

المجتمع .........تعتبر المدرسة جزًء مهمًا جدًا بـ -1

امين المكتبة .........العناية بالكتب الموجودة داخل المكتبة المدرسية مسئولية  -2

المرضى.........تعتني الزائرة الصحية بالتالميذ  -3

موظف االستقبال.....لرد على الرسائل الخاصة بالمدرسة عبر البريد االلكتروني من اختصاص ا -4

المعلم.....تصويب ومراجعة عمل التالميذ مهمة يقوم بها  -5

من العمود)أ( إلى العمود) ب( بما يناسب : : الثانيالسؤال 

 )ب( )أ(

الزائرة الصحية -1

مدير المدرسة  -2

المعلم  -3

موظف االستقابل -4

البريد االلكتروني  الرد على الهاتف أو متابعة)أ( 
 االعتناء بالتالميذ المرضى داخل المدرسة )ب(
 التأكد من اتباع قواعد العمل داخل المدرسة  )ج(
 شرح الدروس داخل الفصل )د(

: فكر ثم أجب : السؤال الثالث

حدد اثنين من مهام المعلم داخل المدرسة ؟ -1

مساعدة التالميذ وحل مشكالتهم  -ب شرح الدروس -أ

وضح اهمية وجود موظف استقبال داخل المدرسة ؟  -2

 الترحيب بذوار المدرسة  -أ

الرد على الهاتف والرسائل  -ب

ما الطريقة التي يحافظ بها التالميذ على المدرسة -3

عدم القاء القمامة بأرضية الفصل أو الساحة  -أ

 زراعة النباتات في المدرسة وتجمليها  -ب

الدرس االول - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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المنهاج 

المصريا  

( امام العبارة الخاطئة : X( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة ):السؤال األول 

 ( )يجب عل التالميذ الحفاظ على ممتلكات المدرسة -1

 ( )يوفر امين المكتبة المدرسية الطعام للتالميذ  -2

 ( ) مهمة الزائرة الصحية التأكد من نظافة المدرسة والفصول الدراسية  -3

 ( )ال يوجد فرق بين حقوق التلميذ ومسئولياته تجاه المدرسة -4

 ( )ذيقوم المعلم بتصويب ومراجعة االعمال التي يقوم بها التالمي  -5

 -: أختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :  السؤال الثاني

 ................ تحديد ما يمكن وما ال يمكن القيام به داخل المدرسة يسمى القواعد   -1

الصرفية )د(  الرياضية )ج(  المدرسية )ب(    النحوية )أ( 

 احدى مهام موظف االستقبال هي ............ -٢

 الرد على الرسائل )د( تنظيف الفصول)ج(شرح الدروس )ب( قراءة الكتب )أ(  

 امن وسالمة التالميذ في البيئة التي يتعلمون فيها احدى ............. -٣

نشاطاتهم  )د (  مسئولياتهم)ج(  واجباتهم )ب(    حقوقهم  )أ (

 يقوم .................. باالشراف على جميع العاملين في المدرسة   -٤

 ظف االستقبالمو )د ( مدير المدرسة )ج( الزائرة الصحية)ب(المرشد السياحي ) أ( 

 صوب ما تحته خط :السؤال الثالث : 

( )  في المدرسة  عشوائيأحد القواعد المدرسية التصرف بشكل  -١

(  )       للمستشفىتعتبر المدرسة جزءًا مهما   -٢

 (   )   أمين المكتبةالرد على الهاتف داخل المدرسة مهمة يقوم بها  -٣

( )   مسئولياتهمآمنه للتالميذ احد  مرافق العمل على توفير  -  ٤

 ( التالميذ) حقوقاتباع التالميذ للقواعد المدرسية واالنضباط بها من  -5

ثانيال االول و الدرس - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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اكتب مهمة يقوم بها أصحاب هذه المهن داخل المدرسة السؤال الرابع :  

  :موظف االستقبال  -

 المعلم  :  -

أمين المكتبة : -

عامل النظافة : -
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( امام العبارة الخاطئة : X( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة ):السؤال األول 

 (✓)     يجب عل التالميذ الحفاظ على ممتلكات المدرسة  -1

 ()    يوفر امين المكتبة المدرسية الطعام للتالميذ  -2

 () مهمة الزائرة الصحية التأكد من نظافة المدرسة والفصول الدراسية   -3

 ()  ال يوجد فرق بين حقوق التلميذ ومسئولياته تجاه المدرسة  -4

 (✓)  ذيقوم المعلم بتصويب ومراجعة االعمال التي يقوم بها التالمي  -5

 -: أختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :  السؤال الثاني

 ................ تحديد ما يمكن وما ال يمكن القيام به داخل المدرسة يسمى القواعد   -1

الصرفية )د(  الرياضية )ج(  المدرسية )ب(    النحوية )أ( 

 احدى مهام موظف االستقبال هي ............ -٢

الرد على  )د( تنظيف الفصول)ج( شرح الدروس )ب(   قراءة الكتب )أ(  

 الرسائل

 امن وسالمة التالميذ في البيئة التي يتعلمون فيها احدى ............. -٣

نشاطاتهم  )د ( مسئولياتهم)ج(  واجباتهم )ب(    حقوقهم  )أ (

يقوم .................. باالشراف على جميع العاملين في المدرسة   -٤

 ظف االستقبالمو )د ( مدير المدرسة )ج( الزائرة الصحية)ب(المرشد السياحي ) أ( 

 صوب ما تحته خط :السؤال الثالث : 

 ) مسئول( في المدرسة  عشوائيأحد القواعد المدرسية التصرف بشكل  -١

) المجتمع (      للمستشفىتعتبر المدرسة جزءًا مهما   -٢

) موظف االستقبال (  أمين المكتبةالرد على الهاتف داخل المدرسة مهمة يقوم بها  -٣

 ) حقوقهم (  مسئولياتهمآمنه للتالميذ احد  مرافق العمل على توفير  -  ٤

( حقوقاتباع التالميذ للقواعد المدرسية واالنضباط بها من  -5 التالميذ) مسئولية

  االجابات
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اكتب مهمة يقوم بها أصحاب هذه المهن داخل المدرسة السؤال الرابع :  

الرد على الهاتف والرسائل عبر البريد االلكتروني   :موظف االستقبال  -

 المعلم  : مراجعة وتصويب اعمال التالميذ -

أمين المكتبة : مسئول عن العناية بالكتب ومصادر المعرفة الموجودة داخل المكتبة  -

 عامل النظافة : الحفاظ على نظافة المدرسة  -
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المنهاج 

المصريا  

 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال األول  

 ( )يتكون السماد العضوي من قشور الخضروات والفاكهة -1

 ( )أول مرحلة في عملية الزراعة هي مرحلة الحصاد -2

 ( )يجب وضع نبات الطماطم في غرفة مغلقة ال يدخلها الضوء -3

 ( )يتم اضافة السماد إلى التربة عند الضرورة -4

 ( )استخدام البذور هي الطريقة الوحيدة لزراعة النباتات -5

السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتية : 

لزيادة خصوبة التربة  ..................يجب اضافة  -1

 ................ أو تتم زراعة النبات من خالل استخدام البذور -2

الضارة .................يجب الحفاظ على الحدائق عن طريق ازالة  -3

 ............. السماد العضوي يتكون من قشور -4

 ............. آخر مرحلة من مراحل الزراعة هي مرحلة -5

فكر ثم أجب عما يلي :   : الثالث السؤال 

 (  )  اذكر إحدى طرق ري النباتات -1

(         ) كيف يمكن الحفاظ على الحديقة من الحشائش الضارة -2

الثالث لدرسا - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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المنهاج 

المصريا  

 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال األول  

 (✓)   يتكون السماد العضوي من قشور الخضروات والفاكهة  -1

 ()   أول مرحلة في عملية الزراعة هي مرحلة الحصاد  -2

 ()  يجب وضع نبات الطماطم في غرفة مغلقة ال يدخلها الضوء  -3

 ()    يتم اضافة السماد إلى التربة عند الضرورة  -4

 ()   استخدام البذور هي الطريقة الوحيدة لزراعة النباتات  -5

السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتية : 

لزيادة خصوبة التربة السماديجب اضافة  -1

العقلة أو  تتم زراعة النبات من خالل استخدام البذور -2

الضارة الحشائشيجب الحفاظ على الحدائق عن طريق ازالة  -3

الخضرواتالسماد العضوي يتكون من قشور  -4

الحصادآخر مرحلة من مراحل الزراعة هي مرحلة  -5

فكر ثم أجب عما يلي :   : الثالث السؤال 

 (الري بالتنقيط )  اذكر إحدى طرق ري النباتات -1

عن طريق ازالتها واستئصالها من)        كيف يمكن الحفاظ على الحديقة من الحشائش الضارة -2

( الجذور حتى ال تنمو من جديد 

الرابع الدرس - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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المنهاج 

المصريا  

 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال األول : 

 ( )شخصيات المسرحية البد أن يكونوا في نفس المرحلة العمرية -1

 ( )يجب أواًل تحديد المشكلة التي سيتم كتابة المشهد عنها  -2

 ( )االستماع لوجهات النظر المختلفة اليساعد في حل المشكلة -3

 ( )البد من تقديم األدلة لتأكيد ودعم وجهة النظر حول أي مشكلة -4

السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتية : 

بطريقة واضحة.......مهارة الحوار تساعد في عرض  -1

لدعم وجهة نظرك  ............ر البد من تقديم ااثناء الحو -2

المشكلة ........أول خطوة لكتابة مشهد مسرحي هي  -3

المشكلة ...............المشهد األول من المسرحية يظهر -4

 .................. الحوار مهارة ذاتيعد تعلم  -5

الثالث :   فكر ثم أجب عما يلي : السؤال 

؟وضح أهمية واحدة لتعلم مهاراة الحوار  -1

(   ) يجب أن تختلف المرحلة العمرية لشخصيات المسرحية له -2

رابعلا لدرسا - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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المنهاج 

المصريا  

 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال األول : 

 ()  شخصيات المسرحية البد أن يكونوا في نفس المرحلة العمرية  -1

 (✓)   يجب أواًل تحديد المشكلة التي سيتم كتابة المشهد عنها   -2

 ()  االستماع لوجهات النظر المختلفة اليساعد في حل المشكلة  -3

 (✓)  البد من تقديم األدلة لتأكيد ودعم وجهة النظر حول أي مشكلة  -4

السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتية : 

بطريقة واضحة وجهة النظرمهارة الحوار تساعد في عرض  -1

لدعم وجهة نظرك  االدلةر البد من تقديم ااثناء الحو -2

المشكلة تحديدأول خطوة لكتابة مشهد مسرحي هي  -3

المشكلة طبيعةالمشهد األول من المسرحية يظهر  -4

قيمة الحوار مهارة ذاتيعد تعلم  -5

الثالث :   فكر ثم أجب عما يلي : السؤال 

؟وضح أهمية واحدة لتعلم مهاراة الحوار  -1

 (نظرًا أخرى  طريقة واضحة دون التصادم مع وجهاتتساعد على عرض وجهة النظر ب) 

(  نعم)  يجب أن تختلف المرحلة العمرية لشخصيات المسرحية  له -2

ابعرال الدرس - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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المنهاج 

المصريا  

المنهاج 

المصريا  

 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال األول : 

 ( )يتم اضافة الماء للتربة لزيادة خصوبتها -1

 ( )االستماع إلى وجهات نظر األخرين يساعدك على تطوير افكارك  -2

 ( )إزالة الثمار الناضجة يساعد في الحفاظ على الحدائق -3

 ( )الحوار الناجح هو الذي يحدث فيه صدام بين وجهات النظر -4

 ( )مرحلة الحصاد هي المرحلة االخيرة في عملية الزراعة -5

 ( )تعلم الحوار مهارة غير مهمة -6

السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتية : 

 ............ استخدام الزجاجات بعد ثقبها وملئها بالماء من أساليب الري ويطلق عليها الري -1

للمشكلة ...........يساعد االستماع لوجهات النظر المختلفة في ايجاد  -2

 .............زراعة النباتات تتم بطرق عديدة منها العقلة واستخدام  -3

اسبوعيًا............عند ظهور الزهور األولى لنبات الطماطم يتم إضافة  -4

وكتابة وصف عنهم ..............  عند كتابة مشهد في المسرحية البد من اختيار -5

السؤال الثالث : 

 )ب( )أ(

طريقة لري النبات -1

طرق لزراعة النباتات  -2

إزالة الحشائش الضارة  -3

االستماع لوجهات النظر المختلفة -4

)أ( االعتناء بالحديقة 

)ب(مهارة الحوار  

 )ج( التنقيط 

)د( البذور والعقلة 

:   فكر ثم أجب عما يلي :  الرابع السؤال 

(   ) مهارة الحوار من المهارات المفيدة في حياتنا ، وضح ذلك . – 1

 (  ) وضح أهمية ز راعة الحدائق   -2

رابعلا الثالث و لدرسا - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 

رابعلا الثالث و الدرس - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال األول : 

 ()      يتم اضافة الماء للتربة لزيادة خصوبتها  -1

 (✓)  االستماع إلى وجهات نظر األخرين يساعدك على تطوير افكارك  -2

 ()    إزالة الثمار الناضجة يساعد في الحفاظ على الحدائق  -3

 ()   الحوار الناجح هو الذي يحدث فيه صدام بين وجهات النظر  -4

 (✓)    مرحلة الحصاد هي المرحلة االخيرة في عملية الزراعة  -5

 ()       تعلم الحوار مهارة غير مهمة  -6

السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتية : 

بالتنقيطاستخدام الزجاجات بعد ثقبها وملئها بالماء من أساليب الري ويطلق عليها الري  -1

للمشكلة حليساعد االستماع لوجهات النظر المختلفة في ايجاد  -2

البذورزراعة النباتات تتم بطرق عديدة منها العقلة واستخدام  -3

اسبوعيًا السمادعند ظهور الزهور األولى لنبات الطماطم يتم إضافة  -4

وكتابة وصف عنهم لشخصياتا عند كتابة مشهد في المسرحية البد من اختيار -5

السؤال الثالث : 

 )ب( )أ(

طريقة لري النبات -1

طرق لزراعة النباتات  -2

إزالة الحشائش الضارة  -3

االستماع لوجهات النظر المختلفة -4

)أ( االعتناء بالحديقة 

 )ب(مهارة الحوار 

 )ج( التنقيط 

 )د( البذور والعقلة 

:   فكر ثم أجب عما يلي :  الرابع السؤال 

تساعد على عرض وجهات نظر ) مهارة الحوار من المهارات المفيدة في حياتنا ، وضح ذلك . – 1

 ( االخرين وفهم تفكيرهم وتطويرها 

(الحصول على الطعام) وضح أهمية ز راعة الحدائق    -2
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المنهاج 

المصريا  

 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال األول : 

( ) .الموثوقة من خالل المكتبات المدرسية أو بنك المعرفةيمكن الحصول على المعلومات  -١

 ( )      ال بد أن تكون جملة البحث عامة وشاملة -٢

( )     الدخول لبنك المعرفة المصري يكون باشتراك شهري. ٣

 ( )  إلى مصادر أخرى مختلفة عالتحقق من المعلومات يكون عن طريق الرجو -٤

 ( )   وتدوين المالحظاتر قراءة المصاداد البحث أحد خطوات إعد-٥

السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتية : 

 (  ) قبل اجراء البحث  البد من جعل عبارة البحث العامة.......... -1

 (  )المكتبة  .........عندما تريد قراءة كتاب أو دورية في المكتبة عليك استخدام  -2

 ( )النشر  ....يتم التأكيد من أن المعلومات الموجودة في المصدر حديثة من خالل  -3

 ( ) المعلومات التي يتم الوصول إليها.......... البد من تنظيم  -4

 -صل ما في العمود )أ( بما يناسبه في العمود )ب(:السؤال الثالث : 

 )ب( )أ(

مصدر موثوق للمعلومات -1

أكبر مكتبة رقيمة في العالم  -2

فهرس المكتبة  -3

التأكد من تاريخ نشر المعلومات -4

يستخدم في العثور على كتاب أو دورية في المكتبة )أ( 

 وكاالت االنباء )ب(

 المعلومات قديمة تكون ضروري حتى ال )ج( 

 بنك المعرفة المصري )د( 

الخامس لدرسا - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 



Jordan- 00962787167737                                اشرف الشناويأ.   www.bassmaah.com/exams 

الرابع  :   فكر ثم أجب عما يلي : السؤال 

 ؟ كيف يمكن التحقق من صحة المعلومات التي توصلت إليها عند اجراء بحثك  – 1

يعتبر بنك المعرفة المصري أحد المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات اذكر أهم ما يميزه  -2

؟لماذا يجب التأكد من تاريخ   نشر المعلومات التي تم التوصل إليها   -3
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المنهاج 

المصريا  

 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال األول : 

 (✓) .الموثوقة من خالل المكتبات المدرسية أو بنك المعرفةيمكن الحصول على المعلومات  -١

 () ال بد أن تكون جملة البحث عامة وشاملة -٢

 () الدخول لبنك المعرفة المصري يكون باشتراك شهري. ٣

 (✓)  إلى مصادر أخرى مختلفة عالتحقق من المعلومات يكون عن طريق الرجو -٤

 (✓)   وتدوين المالحظاتر قراءة المصاداد البحث أحد خطوات إعد-٥

السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتية : 

 ( محددة) قبل اجراء البحث  البد من جعل عبارة البحث العامة.......... -1

(فهرس )المكتبة  .........عندما تريد قراءة كتاب أو دورية في المكتبة عليك استخدام  -2

(تاريخ)النشر  ....يتم التأكيد من أن المعلومات الموجودة في المصدر حديثة من خالل  -3

(توثيقو) المعلومات التي يتم الوصول إليها .......... البد من تنظيم  -4

 -صل ما في العمود )أ( بما يناسبه في العمود )ب(:السؤال الثالث : 

 )ب( )أ(

مصدر موثوق للمعلومات -1

أكبر مكتبة رقيمة في العالم  -2

فهرس المكتبة  -3

التأكد من تاريخ نشر المعلومات -4

يستخدم في العثور على كتاب أو دورية في المكتبة )أ( 

 وكاالت االنباء )ب(

 المعلومات قديمة تكون ضروري حتى ال )ج( 

 بنك المعرفة المصري )د( 

الرابع  :   فكر ثم أجب عما يلي : السؤال 

 ؟ كيف يمكن التحقق من صحة المعلومات التي توصلت إليها عند اجراء بحثك  – 1

( عن طريق الرجوع إلى مصادر أخرى )

الخامس الدرس - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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يعتبر بنك المعرفة المصري أحد المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات اذكر أهم ما يميزه  -2

 ( يحتوي على مصادر تعليمية للطالب والمعلمين والباحثين  -2اكبر مكتبة  رقمية في العالم   )

؟لماذا يجب التأكد من تاريخ   نشر المعلومات التي تم التوصل إليها   -3

(ألن المعلومات يمكن أن تتغير أو تصبح قديمة على نحو سريع ) 
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المنھاج 
المصريا  

 

 ) امام العبارة الخاطئةXأمام العبارة الصحیحة وعالمة(ْ) \/السؤال األول : ضع عالمة (

 )  (     یقوم طاقم شركة الطیران بنقل السیاح إلى مصر    -۱

 )  (     تبدأ رحلة السائح لمصر عند وصولھ للفندق  -۲

 )  (  یساعد سائق الحافلة السائحین على تسجیل بیاناتھم داحل الفندق – ۳

 )  (    یاحة بتقدیم المساعدة للسائحین یتمیز العاملون في مجال الس -٤

 السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتیة : 

 المسئول عن تنظیف الطاولة ورفع االطباق  للمطبخ ھو ..........................  -1

 النادل         )  –المھندس     –الطاھي  –  الطیار   ( 

 موظف .............تنظیم الغرف وتزویدھا بأدوات النظافة مھمة  -2

 مدیر الفندق       )  –عامل الخدمة   –شباك التذاكر  –( خدمة الغرف 

 سالمة جمیع السائحین وتلبیة طلباتھم أثناء الرحلة مھمة ..........  -3

 عامل النظافة )  –طاقم الطائرة  – المرشد السیاحي   -( عامل االستقبال 

 حین على تسجیل اقامتھم داخل الفندق  یقوم ................. بمساعدة السائ  -4

 سائق االجرة )  –عامل الخدمة    –موظف الفندق   –(      طاقم الطائرة 

 یشتري السائحون تذاكر دخول القلعة من موظف .............................  -5

 شباك التذاكر  )  – البنك      –شركة الطیران     –(     المكتبة العامة  

 السؤال الثالث : صوب ما تحتھ خط : 

تزوید السائحین بالخرائط التي یحتاجھونھا لزیارة المعالم السیاحیة مھمة الموظف المختص في  -1

 )     (   النوادي الریاضیةمركز 

 )   (  المحاسبةرحلة السائح تبد أ عندما یلتقى مع طاقم شركة  -2

 )    ( طاقم الطائرة الھبوط بالطائرة بشكل آمن في المطار مھمة  -3

 )    بحمل الحقائب ونقلھ إلى الفندق (  القطارعند وصول السائح یقوم سائق  -4

 السؤال الرابع : فكر ثم أجب : 

 حدد اثنین من الصفات التي یتمیز بھا العاملون في قطاع السیاحة  -1

  

سادس ال الدرس - التربیة المھنیة المادة :   

الخامس الصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نھایة الصفحة 
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المنھاج 
 االمصري

                                                                                                                      

 ) امام العبارة الخاطئةX) أمام العبارة الصحیحة وعالمة(ْ\/ؤال األول : ضع عالمة (الس

 ) (    یقوم طاقم شركة الطیران بنقل السیاح إلى مصر    -۱

 ) (     تبدأ رحلة السائح لمصر عند وصولھ للفندق  -۲

 ) (  یساعد سائق الحافلة السائحین على تسجیل بیاناتھم داحل الفندق – ۳

 ) (    یتمیز العاملون في مجال السیاحة بتقدیم المساعدة للسائحین  -٤

 السؤال الثاني : أكمل العبارات اآلتیة : 

 المسئول عن تنظیف الطاولة ورفع االطباق  للمطبخ ھو ..........................  -1

 )          النادل –المھندس     –الطاھي  –  الطیار   ( 

 وتزویدھا بأدوات النظافة مھمة موظف .............تنظیم الغرف  -2

 مدیر الفندق       )  –عامل الخدمة   –شباك التذاكر  – خدمة الغرف( 

 سالمة جمیع السائحین وتلبیة طلباتھم أثناء الرحلة مھمة ..........  -3

 عامل النظافة )  – طاقم الطائرة  – المرشد السیاحي   -( عامل االستقبال 

 ............... بمساعدة السائحین على تسجیل اقامتھم داخل الفندق  یقوم .. -4

 سائق االجرة )  –عامل الخدمة    –  موظف الفندق –(      طاقم الطائرة 

 یشتري السائحون تذاكر دخول القلعة من موظف .............................  -5

 )   شباك التذاكر  – البنك      –شركة الطیران     –(     المكتبة العامة  

 السؤال الثالث : صوب ما تحتھ خط : 

تزوید السائحین بالخرائط التي یحتاجھونھا لزیارة المعالم السیاحیة مھمة الموظف المختص في  -1

 ) المعلومات السیاحیة (   النوادي الریاضیةمركز 

 ) الطیران (  المحاسبةرحلة السائح تبد أ عندما یلتقى مع طاقم شركة  -2

 ) الطیار(   طاقم الطائرةالھبوط بالطائرة بشكل آمن في المطار مھمة   -3

 )   سیارة االجرةبحمل الحقائب ونقلھ إلى الفندق (  القطارعند وصول السائح یقوم سائق  -4

 السؤال الرابع : فكر ثم أجب : 

 اثنین من الصفات التي یتمیز بھا العاملون في قطاع السیاحة حدد  -1

 معاملة الزوار بلطف -2  االھتمام بتقدیم المساعدة للسیاح  -1

الدرس السادس  -المادة : التربیة المھنیة    

 الصف الخامس 

2023-2022الفصل االول    
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المنهاج 

المصريا  

أكمل العبارات اآلتية :  السؤال األول :

وظائف في مجال" البحث  أي من الكلمات الرئيسة التالية يمكن استخدامها للبحث عن عبارة  -1

 "الصناعة 

 وظائف المطاعم  ( –وظائف المتاحف  –وظائف المدارس  -  وظائف المصانع)  

البد من ................. المعلومات التي يتم التوصل إليها لعمل البحث -2

( – توثيق  -نسخ    –) حذف   مسح 

 يهبط ................. بالطائرة بشكل آمن في المطار المحدد . -3

 (  الطيار  -المعلم   -النجار  -) السائق  

............ جمل البحث البد أن تكون ........ -4

 ضعيفة  (  -شاملة    -عامة    -  محددة ) 

 المسئول عن اعداد الطعام وتجهيزه في المطبخ هو .................. -5

 القاضي  (  - المزارع   - الطاهي  -)  الطبيب 

السؤال الثاني : اكمل العبارات اآلتية : 

 ................االلكترونية يمكن الوصول إلى احدث المعلومات من مصادر كالمواقع  -1

 ..........موظف مهمة تزويد غرف الفنادق بادوات النظافة الشخصية التي يحتاجها المقيم في الفندق  -2

المعلومات .......للتأكد من المعلومات التي تم التوصل إليها البد من التأكد من تاريخ  -3

بترتيب الجوالت السياحية التي يقوم بها السائحون ..............يقوم  -4

فكر ثم أجب : السؤال الثالث : 

( ) تتعد وظائف العاملين في مجال السياحة ، اذكر واحدة منها .............. -1

()هل تعتبر وكاالت االنباء المحلية مصادر موثوقة لتلقي المعلومات ؟........... -2

 ( )ماذا تعرف عن بنك المعرفة المصري ؟........... -3

سادسال و الخامس لدرسا - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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المنهاج 

المصريا  

أكمل العبارات اآلتية :  السؤال األول :

وظائف في مجال" البحث  أي من الكلمات الرئيسة التالية يمكن استخدامها للبحث عن عبارة  -1

 "الصناعة 

 وظائف المطاعم  ( –وظائف المتاحف  –وظائف المدارس  -  وظائف المصانع)  

البد من ................. المعلومات التي يتم التوصل إليها لعمل البحث -2

( – توثيق  -نسخ    –) حذف   مسح 

 يهبط ................. بالطائرة بشكل آمن في المطار المحدد . -3

 (  الطيار  -المعلم   -النجار  -) السائق  

............ جمل البحث البد أن تكون ........ -4

 ضعيفة  (  -شاملة    -عامة    -  محددة ) 

 المسئول عن اعداد الطعام وتجهيزه في المطبخ هو .................. -5

 القاضي  (  - المزارع   - الطاهي  -)  الطبيب 

السؤال الثاني : اكمل العبارات اآلتية : 

الصحفااللكترونية يمكن الوصول إلى احدث المعلومات من مصادر كالمواقع  -1

خدمةموظف مهمة تزويد غرف الفنادق بادوات النظافة الشخصية التي يحتاجها المقيم في الفندق  -2

 الغرف

المعلومات نشرللتأكد من المعلومات التي تم التوصل إليها البد من التأكد من تاريخ  -3

بترتيب الجوالت السياحية التي يقوم بها السائحون منظم الرحالتيقوم  -4

فكر ثم أجب : السؤال الثالث : 

( طاقم الطيارة) تتعد وظائف العاملين في مجال السياحة ، اذكر واحدة منها .............. -1

 ( نعم) هل تعتبر وكاالت االنباء المحلية مصادر موثوقة لتلقي المعلومات ؟........... -2

اكبر مكتبة رقمية في العالم ، يمكن للجميع) ماذا تعرف عن بنك المعرفة المصري ؟........... -3

 (الدخول إليه مجانًا 

سادسال و الخامس الدرس - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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المنهاج 

المصريا  

 األول : اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:السؤال 

 صناعة  السجاد ) الكليم ( وصناعة الخزف من ................ -1

 االدوات الزراعية ( –المحاصيل الزراعية  –الحرف اليدوية –) الصناعة الكيمياوية 

 .........المهارة التي يجب فيها االستماع جيدًا لما يقال لفهم ما يطلب منك هي مهارة   -2

التعاطف ( –التفاوض  –حل المشكالت  – التواصل) 

 وضع قائمة بالحلول الختيار حل مناسب احدى طرق حل ............... -3

( المشكالت –االلعاب  –الرسومات    –) التمارين الرياضية  

السعار مع العمالءيحتاج الحرفيون إلى معرفة كيفية ........... على ا -4

التجاهل (    -        التفاوض   -التغلب       -)  الغالء    

 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال الثاني : 

 ( )يجب أن يتمتع الحرفيون بالعديد من المهارات منها مهارة التواصل الجيد مع العمالء  -1

 ( )التفاوض بينك وبين صديقك ال يحتم عليك شرح وجهة نظرك  -2

 ( )تقسيم المشكلة إلى اجزاء اصغر هي استراتيجية لحل المشكالت  -3

 ( )الحرفيون اليجدون صعوبة في التعامل مع العمالء  -4

السؤال الثالث : اكمل العبارات االتية : 

 .............الحرف اليدوية تشمل صناعة السجاد وصناعة  -1

كيفية شراء المنتجات والصناعات اليدوية .......مهارة   يتعرف العمالء من خالل -2

 ..............عند حل المشكلة يجب عليك التحلي  -3

 ................. تشتهر مصر على مستوى العالم بالحرف -4

السؤال الرابع : فكر ثم أجب : 

ما أهمية مهارة التواصل بالنسبة للحرفيين ؟ -1

ما المهارة التي يمكن استخدامها اليجاد حل المشكلة ما تواجهك ؟ -2

السابع لدرسا - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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المنهاج 

المصريا  

 األول : اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي:السؤال 

 صناعة  السجاد ) الكليم ( وصناعة الخزف من ................ -1

 االدوات الزراعية ( –المحاصيل الزراعية  –الحرف اليدوية –) الصناعة الكيمياوية 

 .........المهارة التي يجب فيها االستماع جيدًا لما يقال لفهم ما يطلب منك هي مهارة   -2

التعاطف ( –التفاوض  –حل المشكالت  – التواصل) 

 وضع قائمة بالحلول الختيار حل مناسب احدى طرق حل ............... -3

( المشكالت –االلعاب  –الرسومات    –) التمارين الرياضية  

السعار مع العمالءيحتاج الحرفيون إلى معرفة كيفية ........... على ا -4

التجاهل ( - التفاوض –التغلب  -)  الغالء 

 ( امام العبارة الخاطئةX( أمام العبارة الصحيحة وعالمةْ)\/ضع عالمة )السؤال الثاني : 

 (✓)يجب أن يتمتع الحرفيون بالعديد من المهارات منها مهارة التواصل الجيد مع العمالء  -1

 ()التفاوض بينك وبين صديقك ال يحتم عليك شرح وجهة نظرك  -2

 (✓)تقسيم المشكلة إلى اجزاء اصغر هي استراتيجية لحل المشكالت  -3

 ()الحرفيون اليجدون صعوبة في التعامل مع العمالء  -4

السؤال الثالث : اكمل العبارات االتية : 

الخذفالحرف اليدوية تشمل صناعة السجاد وصناعة  -1

كيفية شراء المنتجات والصناعات اليدوية التواصلمهارة   يتعرف العمالء من خالل -2

بالمرونةعند حل المشكلة يجب عليك التحلي   -3

اليدويةتشتهر مصر على مستوى العالم بالحرف  -4

السؤال الرابع : فكر ثم أجب : 

ما أهمية مهارة التواصل بالنسبة للحرفيين ؟ -1

للتواصل مع العمالء لتوضيح أهمية منتجاتهم ومميزاتها يستخدمها الحرفيون 

ما المهارة التي يمكن استخدامها اليجاد حل المشكلة ما تواجهك ؟ -2

مهارة حل المشكالت 

السابع الدرس - التربية المهنية المادة :   

خامسالالصف   

3202-2202  ولالفصل اال  

 االجابات نهاية الصفحة 
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ل  الصف الخامس االبتدائي - الفصل الدراسي األوَّ 2
2

ميذ
لتل

ح ا
سال

١االختبار   
 ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارة غير الصحيحة:السؤال األول

)          ( ١ اتِّباع التالميذ للقواعد المدرسية أحد مسئولياتهم تجاه المدرسة.  
٢ يوفر أمين المكتبة المدرسية الطعام للتالميذ.  )          (
)          ( ٣ يتكون السماد العضوي من قشور الخضراوات والفاكهة.  
)          ( ٤ يتميز العاملون في مجال السياحة بتقديم المساعدة للسائحين.  

 أكمل العبارات اآلتية:السؤال الثاني

١ مهارة الحوار تساعد في عرض ................................... بطريقة واضحة.
٢ عندما تريد قراءة كتاب أو دورية في المكتبة عليك استخدام ................................... المكتبة.

٣ تزويد غرف الفنادق بأدوات النظافة الشخصية التي يحتاجها المقيم في الفندق مهمة موظف ................................... .
٤ أول خطوة لكتابة مشهد مسرحي هي ................................... المشكلة.

ا يلي:السؤال الثالث
َّ

 اختر اإلجابة الصحيحة ِمم

١ فرصة التالميذ في تعلُّم أشياء جديدة ُتعتبَر من ................................... .
د أحالمهم ج حقوقهم  ب واجباتهم  أ مسئولياتهم 

٢ سالمة جميع السائحين وتلبية طلباتهم أثناء الرحلة مهمة ................................... .
د عامل النظافة ج طاقم الطائرة  ب المرشد السياحي  أ عامل االستقبال 

٣ تطبيق التالميذ لما يتعلمونه بشكل عملي يساعدهم في حياتهم ................................... .
د بشكل مؤقت ج بشكل سيئ  ب الواقعية  أ الخيالية 

٤ إحدى مهام موظف االستقبال هي ................................... .
د الرد على الرسائل ج تنظيف الفصول  ب شرح الدروس  أ قراءة الكتب 

ِصْل ما في العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود )ب(: السؤال الرابع

ب أ
أ تعتني بالتالميذ المرضى داخل المدرسة 

ب طريقة لالعتناء بالحديقة 
ج بنك المعرفة المصري

١ إزالة الحشائش الضارة   
٢ مصدر موثوق للمعلومات هو

٣ الزائرة الصحية



ل  3اختبارات شهر أكتوبر الفصل الدراسي األوَّ
3

ميذ
لتل

ح ا
سال

٢االختبار   
 ضع عالمة )✔( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )✘( أمام العبارة غير الصحيحة:السؤال األول

)          ( ١ يساعد سائق الحافلة السائحين على تسجيل بياناتهم داخل الفندق.  
٢ الدخول لبنك المعرفة المصري يكون باشتراك شهري.  )          (
)          ( ٣ يجب أواًل تحديد المشكلة التي سيتم كتابة المشهد عنها.  
)          ( ٤ يقوم المعلم بتصويب ومراجعة األعمال التي يقوم بها التالميذ.  

 أكمل العبارات اآلتية:السؤال الثاني

١ المشاركة في األنشطة المدرسية أمر ضروري في عملية ................................... كل تلميذ.
٢ يتم التأكد من أن المعلومات الموجودة في المصدر حديثة من خالل ................................... النشر.

٣ يجب إضافة ................................... لزيادة خصوبة التربة.
٤ تعتني الزائرة الصحية بالتالميذ ................................... .

ا يلي:السؤال الثالث
َّ

 اختر اإلجابة الصحيحة ِمم

١ ُجمل البحث ال بد أن تكون ................................... .
د ضعيفة ج شاملة  ب عامة  أ محددة 

٢ المسئول عن إعداد الطعام وتجهيزه في المطبخ هو ................................... .
د القاضي ج المزارع  ب الطاهي  أ الطبيب 

٣ يقوم ................................... باإلشراف على جميع العاملين في المدرسة.
د موظف االستقبال ج مدير المدرسة  ب الزائرة الصحية  أ المرشد السياحي 

٤ يجب على التالميذ تطبيق ما يتعلمونه بشكل ................................... .
د غير الئق ج سيئ  ب نظري  أ عملي 

ِصْل ما في العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود )ب(: السؤال الرابع

ب أ
أ االستماع لوجهات النظر المختلفة  

ب القيادة والمشاركة
ج آخر مرحلة من مراحل الزراعة

١ يحق للتالميذ
٢ يعتبر الحصاد

٣ تشمل مهارة الحوار



الصف الخامس االبتدائي

ل
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ل  الصف الخامس االبتدائي - الفصل الدراسي األوَّ

١ إجابة االختبار

السؤال األول:

✔ ٤ 	✔ ٣  ✘ ٢  ✔ ١

السؤال الثاني:

	تحديد ٤ 	خدمة الغرف	 ٣ 	فهرس	 ٢ 	وجهة النظر  ١

السؤال الثالث:

	الرد على الرسائل ٤ 	الواقعية	 ٣ ٢ طاقم الطائرة  ١  حقوقهم 

السؤال الرابع:

أ ٣ مع  ج  ٢ مع  ب  ١ مع 

٢ إجابة االختبار

السؤال األول:

✔ ٤ 	✔ ٣  ✘ ٢  ✘ ١

السؤال الثاني:

	المرضى ٤ 	السماد	 ٣ 	تاريخ	 ٢ 	تطوير	 ١

السؤال الثالث:

	عملي ٤ 	مدير المدرسة	 ٣ ٢  الطاهي  ١  محددة 

السؤال الرابع:

أ  ٣ مع  ج  ٢ مع  ب  ١ مع 


